Aktuality ze srdce
Českého ráje, 46. týden
(12. 11. – 18. 11. 2018)
Pondělí 12. listopadu 2018
Kino Sféra
NORSKO
Netradiční putování divokou a
nevyzpytatelnou přírodou Norska s
Michalem Přikrylem. Vydáme se od
nejjižnějších částí za polární kruh, na
nejsevernější místa Evropy. Územím
Sámů do zapadlých arktických
vesnic v jedné nejméně obydlené
oblasti světa, kde se tradiční kultura
prolíná s digitální dobou. Můžete se
těšit na fotografie, videa a také tipy
na cestu.
Od 18:00

bude hostem listopadového pořadu
Pohovka. Povídat si s ní bude Josef
Klíma. Pražská rodačka a dcera
herce
Františka
Filipovského
vystudovala gymnázium, ale již záhy
se uplatnila v televizi, kam
nastoupila jako televizní hlasatelka.
Později získala angažmá v divadle
Semafor. Své tehdejší působení v
divadle považuje dnes za stěžejní
etapu svého života, v níž mimo jiné
vznikla i zmíněná píseň. V rámci
filmografie si ji můžete pamatovat
například ze snímku Kdyby tisíc
klarinetů. Její dcerou je žurnalistka
Pavlína Wolfová. O hudební
doprovod se postará Na vlastní uši
band (J. Klíma, P. Půta, A. Seidl.)
Začátek v 19:00

Úterý 13. listopadu 2018
Městské divadlo Turnov
Pavlína Filipovská (Pohovka)
Interpretka
nezapomenutelné
semaforské písně Včera neděle byla,
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Úterý 13. listopadu 2018
Městská knihovna Antonína Marka
KOZÁKOV – PŘÍBĚH HORY
Představení
nové
regionální
publikace. Knihu uvede její editor
Ing. Slavomír Říman.
Od 18:00

princovi, který miluje jednu dívku,
ale ožení se s jinou. Slavné „bílé
dějství‘ v Království stínů osvícené
měsícem tvoří vrcholnou scénu,
v níž prince pronásledují obrazy
ztracené lásky. Melodie a nálada
Minkusovy
hudby
dokonale
korespondují s ladností a přesností
klasické
choreografie
i
s
dramatickým příběhem.
Choreografie: Natalia
podle Maria Petipy

Makarova

Od 20:15

Úterý 13. listopadu 2018
Kino Sféra
Královský balet
BAJADÉRA

Středa 14. listopadu 2018
Městské divadlo Turnov
DOKTOR V NESNÁZÍCH

Fantastický balet Maria Petipy,
zasazený do mytické Indie, vypráví
pohádku o chrámové tanečnici a

Situační komedie o průměrném
plastickém chirurgovi, který čelí
kuriózním situacím v ordinaci své
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soukromé kliniky. Je samo sebou
pohledný, ženatý a beznadějně
obklopen ženami všech věkových
kategorií. Mezi nimi je i nová
recepční Claudine bez valného
smyslu pro diskrétnost, která se
snaží mezi zákaznicemi „prosadit“…
Autorem komedie je francouzský
dramatik a výtečný komik Laurent
Ruquier, který stvořil titulní postavu
Dr Jouvanse sobě na míru.
Od 19:30

Středa 14. listopadu 2018 od 20:30
Čtvrtek 15. listopadu 2018 od 19:30
Pátek 16. listopadu 2018 od 19:30
Pátek 16. listopadu 2018 od 22:00
Sobota 17. listopadu 2018 od 17:00
Sobota 17. listopadu 2018 od 19:30
Neděle 18. listopadu 2018 od 17:00
Kino Sféra
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Na konci prvního filmu KOKUSA
(Kouzelnícký kongres USA) zajme s
pomocí Mloka Scamandera (Eddie

Redmayne) mocného černokněžníka
Gellerta
Grindelwalda
(Johnny
Depp). Grindelwald ale splnil svou
hrozbu, že uteče z vazby, a začal
shromažďovat své stoupence, z
nichž většina vůbec nic netušila o
jeho skutečných cílech: připravit
vládu čistokrevných čarodějů nad
všemi nemagickými bytostmi. Ve
snaze zmařit Grindelwaldovy plány,
Albus Brumbál (Jude Law) získá
svého bývalého studenta Mloka
Scamandera, který souhlasí s tím, že
pomůže, aniž by si uvědomoval,
jakému nebezpečí se tím vystavuje.
Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále
více znesvářeném světě čarodějů je
podrobena zkoušce láska a loajalita,
dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli
a rodinou.
Režie: David Yates
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Čtvrtek 15. listopadu 2018
Městská knihovna Antonína Marka
Sálek ICM
HIMÁLAJSKÝ ÚSMĚV
10 měsíců bláznivé cesty Nepálem a
Indií. Cestovatelská projekce Karla
Štěpánka. Více se můžete dozvědět
na webu: www.travel4ever.cz.
Od 18:00

Čtvrtek 15. listopadu 2018
Městské divadlo Turnov
POUTNÍCI
Poutníci jsou česká bluegrassová
skupina, vzniklá v roce 1970.
Největších úspěchů dosáhli v letech
1979 - 1991, kdy byl členem skupiny
banjista, skladatel a zpěvák Robert
Křesťan a další hráč na banjo Luboš
Malina, který je považován za
jednoho z nejlepších českých
banjistů a který hraje také na
mnoho jiných nástrojů. V letech
1982 a 1983 skupina vyhrála
plzeňskou Portu. Mezi nejznámější
písně skupiny patří Pojďme se napít,
Až uslyším hvízdání, Panenka,
Napsal jsem jméno svý na zdi či
Podobenství o náramcích.
Od 19:30
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Pátek 16. listopadu 2018
KC Střelnice
ČERTI Z RAKOUSKA MÍŘÍ DO
TURNOVA

Sobota 17. listopadu 2018
KC Střelnice
Kavárna KUS
SNAP CALL

Neskutečné se stává skutečností.
Pekelná akce dorazí poprvé do
Turnova! V Turnově se povídá, že
zde žije několik zlobivých dětí. Český
čert už na to nestačí, tak si na
pomoc zavolal ty nejošklivější
stvoření v Evropě - rakouské čerty.
Dorazí hned několik čertů, které
znáte z průvodů, a potrestají
hříšníky za jejich činy. Kdo se rád
bojí, ten u toho nesmí chybět.

Na jaře tohoto roku prošla kapela
Snap Call velkými změnami.
Tehdejší frontman, David Hlůže, se
rozhodl v kapele skončit. Před kluky
tak stálo nelehké rozhodnutí. Buď
po pěti letech všechno zabalit, nebo
se pokusit sehnat na post zpěváka
adekvátní náhradu. Jistou dobu si i
mnozí mysleli, že Snap Call
definitivně skončili. Ve skutečnosti
to bylo ale právě naopak.
Zanedlouho po Davidově odchodu
se novým parťákem stal zpěvák a
kytarista Jakub „Iggy“ Hauf. Snap
Call se tak představí před domácím
publikem v nové sestavě poprvé.
Těšit se můžete na nové skladby z
právě dokončovaného EP "Let That
Roll!" a oficiální premiéru nového
videoklipu. Každý příchozí dostane
cédéčko nového EP od kapely jako
dárek. Jako host vystoupí spřízněná
grungeová kapela The Scoffers z
Liberce.

Od 17:00

